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PET – Programa de Educação Tutorial 
 
Os integrantes do Grupo PET-Química do Instituto de Química de São Carlos, fazem saber que no período de 28/08/2017 a 

13/09/2017, das 08h30min às 11h30min e das 14h às 16h, o Serviço de Graduação do Instituto receberá inscrições de 

candidatos para exame de seleção a Bolsas do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Bacharelado em 

Química. 
 

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados a partir do 2º (segundo) período do Curso de 

Bacharelado em Química do IQSC-USP - São Carlos. De acordo com a Portaria MEC Nº 591, de 18 de Junho de 2009: 

 
Art. 14. Poderá ser bolsista do grupo PET o estudante de graduação que atender aos seguintes requisitos: 
I - estar regularmente matriculado em curso de graduação; 
II - não ser bolsista de qualquer outro programa; 
III - apresentar Coeficiente de Rendimento Escolar maior ou igual a 6,0 (seis); 
IV - ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do programa e  
V – assinar o termo de compromisso. 
 

2. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar Carteira de Identidade e CPF. 
 

3. A primeira fase da seleção, a ser conduzida pela Profa. Dra. Ana Cláudia Kasseboehmer e pelos Profs. Drs Rafael 

Martos Buoro e Carla Cristina Schmitt Cavalheiro, ocorrerá como descrito a seguir: 
 
Material de consulta: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=338&tmpl=component&format=raw&Itemid= 
http://pet.iqsc.usp.br/o-que-e-o-pet/ 
 
Primeira Fase: 
 
Primeiro Dia  

● Entrevista, na qual será atribuído conceito regular (0 a 2), bom (2,1 a 4) ou ótimo (4,1 a 5); 
● A entrevista será realizada nos dias 18/09/2017, 19/09/2017 e 20/09/2017 com horários previamente definidos com 

cada candidato a partir das 18h30 na sala 4 e 5 do edifício Q5 do IQSC. 

 
Segundo Dia 

● Dinâmica de grupo, na qual será atribuído conceito regular (0 a 2), bom (2,1 a 4) ou ótimo (4,1 a 5); 
● A dinâmica de grupo será realizada no dia 26/09/2017 às 19h30 na sala 4 do edifício Q5 do IQSC. Esta envolverá 

o conhecimento específico de projetos realizados pelo grupo PET e também a criatividade, trabalho em grupo e 

resolução de problemas dos candidatos.  

 
Segunda Fase: 
 
A partir do dia 02/10/2017, em um mês, os candidatos deverão atuar no grupo como membros, participando do 

desenvolvimento de todos os projetos em andamento, contando com o apoio e orientação dos atuais integrantes do grupo 

PET-Química do IQSC. A avaliação nesta etapa será baseada na mesma ficha empregada no segundo dia da primeira fase. 

Desta forma será acrescentada a autoavaliação feita por cada um dos candidatos, cujas respostas serão confrontadas com as 

observações dos estudantes atuais e da tutora do grupo PET do IQSC para se estabelecer os conceitos consensuais de 

participação da dinâmica.  
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Avaliação final 
A nota da primeira fase será a média aritmética das notas dos docentes e da tutora junto aos integrantes atuais. A nota da 

segunda fase será atribuída apenas pela tutora e o grupo devido ao caráter de acompanhamento. A nota final será a média 

ponderada considerando peso 1 para a primeira fase e peso 2 para a segunda fase.  
 
Designação de bolsistas e não bolsistas 

● Serão selecionados sete alunos não bolsistas, com expectativa de ao menos uma bolsa a partir de 1 de janeiro de 

2018. 
● De acordo com a Portaria Nº 3.385 MEC/SESu, aos candidatos selecionados poderão ser concedidas bolsas, sem 

vínculo empregatício, decorrentes do processo normal de substituição de bolsistas por formatura e, ou, da 

ampliação do número de bolsas atualmente existente. 
● O resultado do processo seletivo será anunciado no dia 10 de novembro de 2017. 

● Os candidatos serão efetivados no PET, a partir da data de anúncio do resultado.  

 
São Carlos, 16 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 Profa. Dra. Ana Claúdia Kasseboehmer  
Tutora do Grupo PET Química IQSC 

 

 

 

 

 

Bruna Uebelhart Grandino 

Representante do Grupo PET Química IQSC 

 
 

 


